
Leven in de diepte der zee.

Elke afdeeling der wetenschap kan voorbeelden aanwijzen van ontde-

kingen ,
waardoor zaken aan het licht zijn gekomen , van welke men

vroeger niet droomde of wier bestaan zelfs geloochend werd op grond

van negative bewijzen, in welke laatste men te vaak uit eene zekere

traagheid berust, en waarop men dan te gereed is eene soort van

wetenschappelijke orthodoxie te bouwen, — liever dan zijn oordeel

op te schorten en de moeite te nemen van een nieuw onderzoek.

Maar op geen veld der wetenschap hebben oude opvattingen waarschijn-

lijk eene meer volkoraeno omwenteling ondergaan, dan op dat van

de zoologie der zee
,

voor zoo ver aangaat het leerstuk van de groot-

ste diepte, waarop dieren in de zee kunnen leven. Men nam aan, dat

het leven in de zee snel afnam naar evenredigheid van de toenemende

diepte, en dat onze dieplooden zeer spoedig aankwamen in eene

streek, waarin geen zonnestraal doordrong, maar waar de wereld der

wateren voor eeuwen in onafgebrokene stilte en duisternis rustte. Er

bestond evenwel weinig grond voor de volstrektheid, die men aan

deze opinie, als aan een vaststaand dogma, toekende, want, gelijk

dr. WALLICH in zijn werk : The North Atlantic Sea Bed (London 1862)

herinnert, verhaalde reeds in 1819 sir JOHN ROSS, dat hij in de Baf-

finsbaai verschillende »zeewormen” en andere dieren had opgehaald

uit diepten, grooter dan die, op welke men het er voor houdt

dat alleen dierlijk leven bestaan kan; en nagenoeg dertien jaren later

gaf ook sir JAMES ROSS berigt van levende dieren uit zeer groote

diepten in de zuidpoolzeeën opgehaald. Maar deze gewigtige ontde-

kingen trokken de aandacht niet tot zich. Om te doen zien, welke

de redenering is van uitstekende mannen over dit onderwerp, haalt

WALLICH een geölogisch leerboek van PAGE(Advanced Text Book of

Geology) aan, waarin wij vinden, dat »volgens proeven, water op
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In de wetenschap, even als overal, volgt vaak eene onberedeneerde

hgtgeloovigheid op eene even onberedeneerde twijfelzucht. Dr.wAr.ucn,

ofschoon zich bemoeijende het leven in do diepe zee aan den dag te bren-

gen
, verzet zich tegen zoodanige argumenten daarvoor, die, ofschoon ver-

leidelijk, toch niet beslissend zijn. Zoo nam ehrenberg aan
,

dat de aan-

wezigheid van niet tot ontbinding overgegane geleiachtige stof (sarcode)
ln de schelpen van foraminiferen

,
welke schelpen op zeer groote diepten

gevonden
waren, een bewijs opleverde, dat die dieren levend geweest

Waren
op de plaats, van waar men ze verkregen had. Dr. wau-IPH

loont de bedriegelijkheid van zulk eene redenering aan ,
ofschoon hij ver-

wacht , dat de conclusie er van later blijken zal juist te zijn, en dat

111(311 later exemplaren zal ontdekken
,

wier van het leven afhangende

de zaak buiten twijfel zullen stellen.

Voor wij de omstandigheden nagaan, onder welke bewerktuigde

'Vezens in de diepte der zee leven, zullen wij de meest verrassende

Vl uchten
van dr. wallichs onderzoek mededeelen. Hij verhaalt ons

Van
eene peiling op 59° 27' N.B. en 26° 41' W.L., omstreeks

halfweg tusschen Kaap Farewell en de noordwestkust van Ierland.

0 diepte was 1200 vademen, en aan de laatste vijftig vademen der

Ü n
j die ettelijke oogenblikken op den bodem gelegen hadden, zaten

er lien Ophiocomae vast, wier diameter dwars over do armen van

Wee tot vijf Eng. duim afwisselde. Deze dieren bewogen hunne

ftten 0p yan jjej. gc ]1 jp>
Deze aldus verkregene zeesterren

eene diepte van 1000 voet, een driehonderd veertigste van zijn vo-

lume wordt zamengedrukt, en dat wij, deze zamendrukking in aan-

merking nemende, weten, dat op groote diepten met geene mogelijkheid

dierlijk of plantaardig leven bestaan kan.” Indien hier geschreven

was: wij gissen , in plaats van wij weten
,

dan zou dit eene meer

juiste voorstelling geven van den aard eener conclusie, waartoe de

natuurkenners bij onderling goedvinden gekomen zijn, zonder zich veel

moeite te geven om te onderzoeken wat inderdaad waarheid is. Zoo

vindt men ook elders de bewering, dat op driehonderd vademen diepte

geen leven meer bestaat, — waarbij men dan de achthonderd vade-

men diepte, waaruit sir JOHN ROSS een Caput Medusae ophaalde,

eenvoudig ignoreert.
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schonen te loven op hare normale woonplaatsen. In hunne spijsver-

teringsholto vond men eeno hoeveelheid Globigerinae, die versch sche-

nen te zijn. Bovendien schenen zij op die diepte nog zamen te leven

met wezens van een hoogere type. Immers wij lezen verder het vol-

gende : «Bij deze peilingen (de zoo even vermelde ingesloten), on-

dernomen op de volgende plaatsen en diepten, te weten:

kwamen verschillende cylindervormige huizen te voorschijn, die van

een achtste tot een halven Eng. duim in lengte, en van een vijftigste

tot een zeventigste duim in dikte afwisselden. Zij waren gevormd

uit aan elkander gelijmde kleine schelpen van Globigerinen en andere

kalkachtige deeltjes. Bij elke der genoemde peilingen vond ik twee

of drie zulke buizen, maar ik kon de dieren niet in zulk een toe-

stand er uit halen, dat ik ze zou kunnen hebben herkend. Echter

ben ik in staat om stellig te verzekeren, dat de buizen eene soort

van Ringworm bevatten.”

Op (182 vademen ontmoette waixich eene Serpula
,

en eene groep

van blijkbaar levende Polyzoën, alsmede een kleine levende Spirorbis.

Uit eene diepte van 445 vademen vischte hij een paar levende am-

phipode Crustaceen op en een draadvormigen Ringworm, en wanneer wij

overwegen, hoe deze dieren zich naar zoodanige lokaliteiten kunnen

schikken, moeten wij in aanmerking nemen >het buitengewone feit,

dat de Ophiocomae, de Serpula, de Spirorbis, van welke gesproken

is, allen tot welbekende aan de kusten levende soorten behooren.”

Van deze feiten uitgaande, merkt WAf.ucn aan; »wij worden er on-

wederstaanbaar toe geleid om aan te nemen, dat de acclimatisatie van

deze dieren gedurende eeno groote opeenvolging van geslachten ge-

lijken tred moet hebben gehouden met de veranderingen, die dat ge-

deelte van den zeebodem, dat zij bewonen, ondergaan heeft, en

om hieruit te besluiten, dat, onder genoegzaam gunstige omstandig-

heden
,

diersoorten zich kunnen voegen naar voorwaarden, die zoo

zeer verschillen van die, onder welke zij oorsponkelijk geschapen

zijn, dat zij, indien zij er aan onderworpen werden onder minder

59° 27' N.B., 20° 41' W.L., diepte 12(50 vademen

Or CO
o 23' • 48° 50' . . 1913 »

56° 43' » 11° 55' n » 1268 »
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gunstige voorwaardon, onfeilbaar vernietigd zouden zijn geworden.”

Van hetgeen bekend is geworden aangaande het leven in de diepe

zee moeten wij slechts met omzigtigheid een gevolg trekken tot de

nog voel diepere stroken, die nog niet door waarnemingen bereikt

zijn. Er kan zijn, en naar alle waarschijnlijkheid is er inderdaad

eene grens voor do op elkander volgende streken, waar leven mogc-

üjk is. Maar waar die grens ligt, schijnt meer door onderzoek dan

door redenering te moeten worden uitgeraaakt. Eene meer voor de

band liggende vraag is: hoe de op die groote diepte ontdekte wezens

m het leven blijven onder omstandigheden, die zoo zeer verschillen

van die
,

onder welke wij gewoon zijn de wederkecrige betrekking en

afhankelijkheid van dierlijke en plantaardige wezens waar te nemen.

Plantaardige organismen zijn, levend, op geen grooter diepte dan van

2400 voet gevonden, terwijl men nu weet, dat er dieren leven op

15,000 voet beneden de oppervlakte der zee. Zoo eenige soort van

plant veel beneden de genoemde diepte leeft, dan moet zij hare ver-

lotingen uitoefenen zonder den prikkel van het licht. En zoo er

dieren bestaan ver beneden de grenzen van het plantaardige leven,

dan moeten die dieren vrij zijn van die afhankelijkheid van het plan-

tenleven, die wij gewoon zijn te beschouwen als eene algemeen gel-

dende wet. Deze zijn de belangwekkende vraagstukken ,
die de zooloog

heeft
op te lossen.

Pc drukking van groote diepten verzet zich tegen het leven alleen

onder zekere bepaalde vormen. Op eene diepte van eene E. mijl klimt zij

tot 2G40 ponden op eiken vierkanten duim of honderd en zestig maal zoo

veel als wij op de oppervlakte van den aardbol te dragen hebben.

Een gesloten vat zou eene verbazende sterkte moeten bezitten om

zoo iets te verdragen ; doch indien de drukking van binnen naar bui-

ten die van buiten naar binnen kan evenaren, dan zal die drukking

ni°t noodzakelijk het organisme, dat aan haar onderworpen is, ver-

nietigen. Wali.icii toont het verschil aan tusschen zekere welbekende

Proefnemingen en de voorwaarden, waaronder bewerktuigde wezens in

do diepte der zee leven. »In de gevallen van stukken hout of vleesch

°u toegekurkte met lucht gevulde kruiken, die men tot op groote diep-
ten heeft doen zinken, ten einde de uitwerkingen der drukking aan
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te toonen
, zijn ten duidelijkste juist die voorwaarden aanwezig, welke

men nooit vindt bij dio wezens, die onder zoodanige drukking moeten

loven. Zij bewijzen te veel, — want zij bewijzen, dat, niettegen-

staande alle beletselen, tusschen het uitwendige en inwendige van

het hout, het vleesch en de kruiken zeer spoedig een toestand van

ovenwigt ontstaat, en dat, wanneer deze heeft plaats gegrepen, geene

verdere verandering waargenomen wordt. Wanneer zij snel onderge-

dompeld worden, dat is te zeggen, voor dat de drukking den tijd

heeft gehad om den tegenstand van het reiachtig en vezelig weefsel

van het hout en vleesch en van do gebakken leem der kruiken te

overwinnen, dan moet vermindering van omvang en zamendrukking

van het voorwerp het onvermijdelijke gevolg zijn. Maar aan den an-

deren kant, zoo de onderdompeling trapsgewijs voortgaat, is verminde-

ring van omvang, zamendrukking, daarvan in geenen deele een nood-

wendig gevolg, en de te weeg gebragte verandering is enkel de verplaat-

sing van eene ligterc middenstof door eenc zwaardere, overeenkomstig

eone wolbekende wet dor vloeistoffen.” Dit is in beginsel waar, doch

niet juist in bijzondere gevallen, daar het zijn kan, dat niet alle deelen

van een organisme zoo doordringbaar behoeven te zijn, — en diegene ,

welke do zwaardere vloeistof' niet kan doordringen, zullen zeker bloot-

gesteld zijn aan de zamendrukking van alle zijden. Echter kan men

aannomen, dat zeedieren als de zeesterren en ringwormen van wallich ,

indien zij trapsgewijs ondergedompeld wierden
,

niet door de zwaarte

des waters zouden worden zaraongedrukt. En nadat aldus een bezwaar

tegen het leven in de diepte der zee opgelost is, zullen wij ons wen-

den tot een ander, dat betrekking heeft tot de ademhaling.

Eenige belangrijke proefnemingen, gedaan aan boord van liet Fran-

scbe schip la
.. r ...

1ionite, geven ons een inzigt in de hoeveelheid luchlvor-

mige vloeistoffen, die iu fiet water op verschillende diepten aanwezig

is, — cenc hoeveelheid, die, binnen de onderzochte grenzen, schijnt

toe te nemen naarmate men dieper komt. Uit deze proefnemingen

en op andere gronden besluit wallxch, dat, ndaar de neiging van

dropvormigo vloeistoffen om luchtvormige op te slorpen onder alle

omstandigheden standvastig blijft, ofschoon, gelijk aangemerkt is, de

hoeveelheid, die zij kunnen opnemen, toeneemt met de drukking, zoo
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volgt, dat hoe dieper de waterlaag ,
des te grooter de hoeveelheid

lucht moet zijn, die er in bevat is.” Maar de oceaan is niet een ge-

sloten vat, waarin het water en de lucht zamengedrongen zijn zonder

te kunnen ontsnappen, en, zoo het water op de diepte van eene mijl

meer lucht bevat dan de boven liggende lagen, moet dit worden te

weeg gebragt door de werking van eene krachtige aantrekking, die

toeneemt met de zamendrukking, zoodat elke waterlaag de lucht van

de boven haar gelegene laag aantrekt, en op hare beurt door de on-

der haar liggende laag daarvan beroofd wordt.
—

Dit mag zoo zijn;

doch wij houden het voor niet bewezen, dat dit het geval is in eene

toenemende evenredigheid op alle diepten. De proefnemingen van

de Bonite zijn niet op zeer groote diepte genomen; de grootste was

slechts van 2243 Parijsche voeten. Zij schijnen echter aan te toonen,

dat, terwijl de hoeveelheid stikstof afneemt, naarmate de drukking groo-

ter wordt, die van het koolzuur en de zuurstof aanmerkelijk toeneemt,

en zich zoo sterk zou kunnen ophoopen, dat zij hoogst schadelijk zou

worden, indien dit niet belet werd door de gedurige vorming van

koolzuren kalk.

Wij mogen uit het voorgaande besluiten, dat wezens uit de diepe

zee aldaar kunnen ademhalen, op dezelfde wijze als de op gelijke

wijze bewerktuigde bewoners van de digter bij de oppervlakte gele-

gene streken. Maar hoe voeden zij zich? De zeester kan het diertje

verslinden, dat in de foraminiferen-schelp woont; maar wat moet dit

laatste doen, wanneer de behoefte aan voedsel zich gevoelen doet?

Dr.
wallich stemt de moeijelijkheid toe, om hierop een antwoord te

geven zonder de toevlugt te nemen tot eene wijze van voeding, waar-

voor
,

zooals hij zegt, geen erkend feit als bewijs kan worden aange-

veerd. De natuurkenners zijn gewoon op onvoldoende zekerheidsgron-

deu, maar met het oog op wel bekende feiten, aan te nemen
,

dat

geen dier niet-organische stof kan assimileren, die niet vooraf door

planten in den kreits van het leven gebragt is. Dr. wallich veron-

derstelt, dat, indien de protozoën, de infusorien, den koolzuren kalk,

die hunne schelpjes vormen moet, uit het water kunnen afscheiden,

Z1J ook in staat zijn om een dergelijk regtslreéksch gebruik te maken van

andere niet-organiscbe stoffen, ten einde hun tot voedsel te dienen.
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liet is zonder twijfel te vergeefs, dat wij trachten ecnc scherpe

grensscheiding te trekken tusschen de twee bewerktuigde rijken, en

de oudere meening, dat de laagst bewerktuigde voorwerpen voldoende

als planten on dieren te onderscheiden zijn, is niet houdbaar. Verdere

onderzoekingen zullen welligt duidelijker de trapsgewijze overgangen

aantoonen
,

door welke de kenmerken van dieren en planten in elkan-

der versmelten; maar zoo de ademhaling het dier in staat stelt om

do zuurstof der lucht te assimileren, en de ijzerzouten, in de maag

gobragt, den weg tot in het bloed kunnen vinden, dan vindt men den

eersten schakel der overeenkomst in dit opzigt reeds bij de hoogste

vormen van het dierlijk leven ').

De geologische belangrijkheid van walliciï’s onderzoekingen is zeer

groot, daar men nu zekere aardlagen niet kan beschouwen als gevormd

te zijn in ondiepe zeeën, alken daarom, omdat zij de overblijfselen

van dieren bevatten, die wij gewoon zijn aan slechts matige diepten

te verbinden. En de biologische beschouwing van zijne resultaten

zijn niet minder belangrijk en leerzaam. Redeneren wij a priori, dan

zou hot schijnen, dat, indien gedurende lange tijdperken een aan de

kust levende soort van dier, zoo hoog georganiseerd als de zeester,

geacclimateerd was geworden voor veel grootere diepten, de drukking,

do duisternis en de verschillende voorwaarden der ademhaling een

invloed zouden hebben moeten uitoefenen, die zich in veranderingen

van vorm en zamenstol hadden moeten openbaren. Doch de door

Walliofi gevondene voorwerpen vertoonden van zoo iets niets. Leef-

den de Ophiocomae uit de diepe zee, die tot dezelfde soort belmoren

als die aan de kust, zelve vroeger in ondieper water en zijn zij vrij-

willig of onvrijwillig naar de diepte verhuisd ? Of zijn zij de echte

kinderen van den afgrond der zee, de regtstreeksche afstammelingen

van vaderen, wier verplaatsing dagteekent van het tijdperk toen wij-

zigingen van de hoogte van den bodem en van de verdeeling'van land

en water eene verandering in hunne woonplaats te weeg bragten ? De

') Zoo is het ook verkeerd, gelijk echter veel gedaan is
,

om aan do zouten, die

het voedsel der hoogerc dieren en van den mensoh bevat en bevatten moet, den

naam van voedingstoffen te ontzeggen. L.
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Ophiocoma granulata is een goed voorbeeld van de standvastigheid van

type, niettegenstaande het verschil van omstandigheden. Dit dier leeft

van de grenzen van den noordpoolcirkel tot de Britsche kusten op

eene diepte van 10 tot ecne van 1260 vademen, en in elke van deze

uitersten of der tusschenliggendc diepten plant het zich voort.

De planten schijnen zulk eene vatbaarheid tot schikking naar ver-

anderde omstandigheden niet te bezitten. Dr. wallich ontmoette geene

eigenlijke algen beneden 300 vademen, en uit groote diepten haalde hij
slechts fragmenten van diatomeën op in een toestand, zoo verschillende

van dien, waarop men ze in ondieper water aantreft, dat het duidelijk

Bleek, dat het planten- leven op eene in vergelijking van het dierlijk

loven geringer diepte ophoudt. Deze verzekering van dr. wallich moge

"’at te stellig schijnen, maar indien het bevonden wordt, dat er streken

ln de diepte der zee zijn, waar, om zoo te zeggen, elk dier zijne

oigene plant is, dan zullen er nieuwe geheimen betreffende de groote

verborgenheden van de organisatie en het leven ontsluijcrd worden.

De hoofdresultatcn van dr. wallich zijn de volgende:

1. De voorwaarden, die op groote diepten aanwezig zijn, ofschoon

verschillende van die nabij de oppervlakte der zee, zijn niet onbe-

staanbaar met leven.

2. Het voorkomen van dezelfde diersoorten in ondiep water en op

groote diepten bewijst (in de veronderstelling dal de leer van afstam-

mings-middelpunten voor elke soort gegrond is), dat zij den overgang van

den eenen toestand tot den anderen zonder nadeel hebben doorgestaan.
Er is in de voorwaarden, die op groote diepten heerschen, niets,

dat het onmogelijk zou maken, dat dieren, die ’tzij oorspronkelijk, ’tzij
d°°r acclimatisatie geschikt zijn om onder haren invloed te leven,
ook geschikt zouden worden om te leven in ondiep water, mits de

overgang zeer trapsgewijze zij, — en daarom is het mogelijk, dat

soorten*) die nu ondiep water bewonen, in vroegere tijdperken de

bewoners van groote diepten geweest zijn.
4. Aan den eenen kant maken de voorwaarden, die nabij de op-

pervlakte der zoo heerschen, het mogelijk, dat organismen na hun dood

'o grootere diepten nederzinken, mits elk gedeelte van hun zamenstel

voor water doordringbaar is. Aan den anderen kant zijn de voor-



124 LEVEN IN DE DIEPTE DER ZEE.

waarden op groote diepten van dien aard, dat het ónmogelijk is
,

dat

nog levende dieren zich uit haar naar de oppervlakte zouden kunnen

begeven of dat na hun dood hunne overblijfselen in ondiep water

zouden kunnen bezinken.

5. De ontdekking van ook slechts ééne enkele soort, die normaal

op groote diepten leeft, waarborgt ons, dat ook de diepe zee hare

fauna bezit, en dat zij die ook in de vroegere tijdperken der aarde

bezeten heeft. Derhalve kunnen verscheidene fossilen bevattende

lagen, die lot dusverre beschouwd worden als in betrekkelijk ondiep

water afgezet, op groote diepten bezonken zijn.

(Naar The Intellectueel Ohservcr
,

X
, 1862.)

L.


